Warkop WAW Mengedukasi Warga Cirebon
Tentang Kopi
TRANSLAMPUNG.COM, CIREBON – Founder Warkop WAW Ismail Komar diundang menjadi
pembicara tentang kopi di aula Radar Cirebon, Jumat (11/10/2019). Dalam
kesempatan itu, Ismail Komar menceritakan pengalaman hidupnya yang
diselamatkan oleh kopi. Antusias tampak dari peserta edukasi, mereka menyimak
dengan seksama.
Setelah mengedukasi, Ismail Komar juga mengajarkan teknik seduh. “Kopi
menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup saya saat ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, hadir pula Chairman Radar Cirebon Yanto dan Direktur
Radar Cirebon Syahbana. (waw)

Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Tinjau
Persiapan Bazar di Lampung Fair
Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Isron (Batik Merah Tengah) saat
tinjau persiapan. Foto IST
TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Lampung,
Isron tinjau persiapan bazar Kota UKM di Lampung Fair 2019, Jumat (19/4). (*)

Waw…Ngopi Sehat di Booth Dinkes
Provinsi Lampung
TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Di stand Dinas Kesehatan (Dinkes)Provinsi
Lampung bisa ngopi sehat tanpa gula bersama Warkop Waw dan Kopi Waw.
Bagi pengunjung Lampung Fair 2019 yang ingin ngopi sehat bisa kunjungi
anjungan Dinkes Provinsi Lampung di Hall A. (*)

Warkop Waw by Arraya Palapa 7 Resmi
Dibuka
Owner Warkop Waw by Arraya, Bimo sedang meracik kopi untuk pengunjung
TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Warkop Waw kini telah hadir di wilayah
jalan Mayor Sukardi Hamdani Palapa 7 Bandarlampung. Warkop Waw by
Arraya tempat ngopi sehat untuk kumpul dengan teman, keluarga dan rekan kerja
resmi di launching, Selasa (26/3).

Owner Warkop Waw, Ismail Komar saat menghadiri launching Warkop Waw by Arraya
Palapa 7
Warkop Waw by Arraya memiliki parkir yang cukup luas dan nyaman serta
dilengkapi dengan fasilitas free wifi, baristanya terlatih yang sebelumnya
dididik di Warkop Waw Tanjungsenang.
Selain berbagai macam kopi robusta dan arabica, juga terdapat berbagai macam
menu makanan seperti bakso, roti bakar, dan masih banyak lagi.
Warkop Waw by Arraya dinahkodai oleh Bimo, yang terinspirasi dari Warkop Waw
untuk menggelorakan budaya ngopi sehat. (hkw)

Komunitas Kopi Nusantara Gelar Ngopi
Gratis di Warkop WAW Tanggal 06
Oktober 2018
TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Sabtu 06 Oktober 2018 Lampung bakal
menggelar Even bertajuk “Merajut Kopi Nusantara”. Di even tersebut setidaknya
1000 cup kopi akan dibagikan gratis. Lalu dalam kegiatan yang dipusatkan di

Warkop WAW tersebut selain pembagian kopi gratis juga ada bincang-bincang
mengenai kopi dengan Trainer Barista Sandi.
Sandi yang juga Ketua Komunitas Kopi Nusantara Wilayah Lampung ini
menjelaskan even ini merupakan kegiatan dalam rangka menyambut hari kopi
internasional. Kenapa warkop? Ini dimaksudkan agar ngopi lebih mengena secara
budaya akar rumput. Bisa dinikmati semua kalangan.
”Bicara kopi maka kita bicara tanpa batas. Status sosial, dan lainnya. Hanya
ada kita dan kopi,” terang pria ramah ini. Menurut Sandi karakter utama yang
dipilih dalam kegiatan ini adalah ‘Kopi Tubruk Nusantara dan Budaya Kopi V60.
Kita menyediakan 1.000 cup kopi gratis dari beberapa daerah di Indonesia
yakni Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera sampai
Papua,” katanya.
Dia berharap, pada masa mendatang Lampung bisa memosisikan diri sebagai Kota
Wisata Kopi. Selain itu, kata Sandi masyarakat maupun wisatawan bisa
mendapatkan berbagai hal tentang kopi di Lampung. “Kopi-kopi itu bukan hanya
dijajakan di warung saja tetapi juga dijual di berbagai tempat dalam bentuk
bubuk maupun green bean,” ujarnya.
Pada Lampung Coffee Night, tanggal 6 Oktober tersebut Koh Sandi akan
menunjukkan kemampuannya dalam hal menyeduh kopi. Menariknya lagi pengunjung
juga boleh menyeduh kopi dan menikmati hasil seduhannya tersebut bersama
teman teman. Selain Warkop WAW, even ini juga didukung oleh Bengkel Kopi.
Warkop WAW adalah warung kopi yang didedikasikan kepada peminum dan penikmat
kopi. Meski namanya warkop tapi sajian ala caffe bisa dinikmati. Asyiknya
semua ilmu tentang barista dan kopi bisa dipelajari disini. Warkop WAW
berlokasi di Perumahan Graha Madu Pesona Cluster 1 nomor 7, Jalan Turiraya,
Tanjungsenang, Bandarlampung. (nys)

